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Resumo  

 O presente trabalho pretende abordar o debate entre duas visões opostas acerca da 

relação entre comércio internacional e crescimento econômico durante o século XIX. De um 

lado, há a concepção de que o comércio internacional –determinado por fatores externos- é o 

motor do crescimento econômico. Do outro, defende-se que o comércio internacional é 

determinado por fatores internos, cumprindo o papel apenas de caudatário do crescimento 

econômico. 

 Esta monografia abordará esse tema a partir de uma pesquisa empírica sobre dois 

países exportadores de produtos básicos no século XIX: Brasil e Canadá. No caso do Brasil, o 

produto escolhido foi o açúcar, enquanto para o Canadá, o trigo. Em ambos os casos, se 

buscou verificar se há uma correlação entre o volume exportado e o preço internacional do 

produto. 

 Foi possível verificar que tal correlação foi encontrada com o açúcar no Brasil, mas 

não com o trigo no Canadá. 
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Introdução  

 Há duas visões antagônicas acerca do papel do comércio internacional para o 

crescimento econômico no século XIX.  Por um lado, a hipótese de que o comércio 

internacional é o motor para o crescimento econômico, sistematizada por Ragnar Nurkse, 

considera que o comércio internacional foi o fator determinante para o crescimento 

econômico para os países periféricos no século XIX, sendo regido por fatores de demanda. 

Isso significa que, em caso de preços internacionais decrescentes, devido à ausência de 

demanda externa pelos produtos básicos exportados, o crescimento econômico dos países 

exportadores desses produtos estaria comprometido. 

 No campo oposto, há a concepção de que o comércio internacional é somente um 

“handmaiden of growth”, ou seja, exerce apenas um papel de caudatário. O crescimento 

econômico, nessa segunda visão, é resultado de fatores internos, ocorrendo o mesmo com o 

comércio internacional.  O determinante estaria não mais na demanda, como na primeira 

visão, mas sim em fatores do lado da oferta. Dessa forma, seria possível um país exportador 

de produtos básicos apresentar crescimento econômico mesmo no caso de preço internacional 

candente desses produtos. 

 Esse presente trabalho tem por objetivo geral avaliar as hipóteses opostas de o 

comércio ser o motor do crescimento ou somente um handmaiden of growth. O objetivo 

específico desse trabalho é analisar se são os fatores de oferta ou de demanda que determinam 

o volume exportado de produtos básicos, a partir de uma abordagem empírica sobre dois 

casos específicos: Brasil, pela exportação de açúcar; e Canadá, pela exportação de trigo.  

 Foi testada a correlação entre duas variáveis: o volume exportado e o preço 

internacional. A segunda variável, o preço internacional, é uma proxy para o comportamento 

da demanda externa. O período testado foi de 1850 a 1913, para o Brasil, e de 1867 a 1913, 

para o Canadá.  

 O primeiro e segundo capítulos desta monografia visam a expor cada uma das duas 

visões acima assinaladas acerca do papel do comércio internacional sobre o crescimento 

econômico. No capítulo 3, foi realizada a análise empírica com o caso do Brasil em relação ao 

açúcar e, somente a título de adição, o café, enquanto o mesmo será realizado com o Canadá, 

com o trigo. 
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Capítulo 1 – O comércio internacional como motor do 

crescimento: a concepção de Nurkse 

1.1. – Visão Geral 

 De acordo com a concepção sistematizada por Ragnar Nurkse, o comércio 

internacional é o motor do crescimento, sendo afetado fundamentalmente por fatores do lado 

da demanda. Assim, nessa visão, o crescimento econômico de um país torna-se 

significativamente dificultado caso não haja demanda externa suficiente para seus produtos 

exportados. Nesse sentido, vide Kravis (1970, p.851): 

“The historical engine-of-growth and current trade-pessimism theory was most 

systematically set forth by Ragnar Nurkse. His reading of nineteenth-century 

history (…) was that the large increase of exports of new countries in 

temperate latitudes were attributable mainly to favourable demand conditions.” 

 Nurkse defendeu essa concepção em meados do século XX, no contexto de preços 

candentes das commodities, tendência essa que ele julgava que se manteria no longo prazo, 

devido a fatores estruturais de demanda. Ao contrário do que ocorreu durante o século XIX, a 

demanda externa por produtos básicos não permitiria, no século XX, que a exportação de 

produtos básicos servisse como motor do crescimento (Nurkse, 1959, p.34): 

 “The main point we must recognize is that this focal center, in terms of real 

income per head, is advancing vigorously, but is not transmitting its own rate 

of growth to the rest of the world through a proportional increase in its 

demand for primary products.” 

 Por essa razão, Nurkse concluiu que os países subdesenvolvidos deveriam adotar 

alguma estratégia deliberada de forma a evitar esse cenário adverso. Resumidamente, o autor 

apresentou três estratégias possíveis, optando pela terceira: exportação de produtos básicos, 

exportação de bens manufaturados de consumo produção para o mercado interno. Haberler, 

comentando sobre Nurske, apresenta essas estratégias de forma sintetizada (1960, p. 97): 

“(...) three patterns of development are distinguished: (1) growth through 

exports of primary products, (2) growth through exports of manufactured 
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consumer goods, and (3) expansion of output for domestic markets. The 

chances and comparative advantages of these three routes are discussed (…). 

In the process, the much-debated and somewhat controversial “theory of 

balanced growth” is reformulated in a much improved form.” 

  Por fim, cumpre apontar que a teoria de Nurkse foi influente entre diversos países 

subdesenvolvidos no século XX, o Brasil inclusive, influenciando a elaboração de programas 

de substituição de importações. Um motivo para isso foi a violenta contração da demanda 

externa que se deu no decorrer da crise da década de 30 (Kravis, 1970, p.652): 

“(...) the policy implications of Nurkse´s explanation corresponded to the 

inclination of influential writers, advisers and government officials in Latin 

America, where the collapse of export proceeds in the 1930s had made a 

lasting impression (…). Nurkse´s contrast between trading opportunities in 

the nineteenth and twentieth centuries has been repeatedly cited down to the 

present day as a justification of inward-oriented development programmes 

stressing import substitution.” 

1.2. – Comércio como motor do crescimento no século XIX 

 Conforme já assinalado, para Ragnar Nurkse o comércio internacional foi o motor do 

crescimento econômico no século XIX. Os países centrais, industrializados ou em processo de 

industrialização, notadamente a Grã-Bretanha, apresentavam altas taxas de crescimento 

econômico que se traduziam em um aumento da demanda mais que proporconal. Segundo 

Deardorff (2007, p.2): 

“He noted that, in the nineteenth century (1815-1914), trade was an engine of 

growth transmission as well as a means of improved allocation of existing 

resources. This was a period in which Great Britain was the focal center of 

economic expansion that resulted in a very substantial increase in the demand 

for primary commodities in the so called Regions of Recent Settlement (…)” 

 As razões pelas quais Nurkse chegou a essa conclusão foram várias, umas mais 

importantes do que outras. Sinteticamente, podem ser enumeradas da seguinte maneira: 

transmissão do crescimento dos países centrais para os periféricos (a mais importante), 

elevado volume de comércio internacional em relação ao produto mundial, indução de 

investimentos privados externos e emigração dos países centrais para os periféricos. 

1.2.1. – Transmissão do crescimento dos países centrais para os periféricos 
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 Sob um ponto de vista mais teórico, Nurske entendia que os benefícios resultantes do 

comércio internacional não se limitavam somente àquele auferidos em função da 

especialização nas vantagens comparativas. Embora ele reconhecesse os ganhos mútuos 

advindos da especialização, ele apontava que o comércio internacional também resultava em 

outras vantagens, em virtude da transmissão de crescimento econômico entre parceiros 

comerciais, aspecto esse ao qual a teoria de comércio internacional tradicional dava pouca 

importância (Nurske, 1959, p. 23): 

“Trade was an engine of growth-transmission as well as a means of improved 

allocation of existing resources. The classical trade theory derived a great 

deal of prestige from the brilliant record of nineteenth-century trade and 

development, even though it paid little or no attention to an essential aspect 

of that experience, namely, the dynamic spread of economic growth through 

trade.” 

 Em relação às vantagens comparativas, como fica claro, Nurkse não desconsiderava o 

papel que a teoria tradicional lhe atribuia. Ao se iniciar o comércio internacional, cada país 

passa a produzir somente os produtos em que possui vantagens comparativas, importando os 

demais. O resultado líquido em termos de bem-estar para todos os países envolvidos é 

superior ao que seria na ausência de comércio (Nurske, 1959, p. 24): 

“(…) the traditional trade theory, which focused its powerful spotlight on the 

beneficent specialization of productive activities that result when two 

economies previously isolated enter into contact with each other.” 

 No entanto, Nurkse não deixa de chamar a atenção para o fato de que, mesmo sendo 

um ganho significativo, trata-se de um ganho estático. Uma vez que a especialização chegue 

ao seu termo, os benefícios advindos pelo foco nas vantagens comparativas se esgotará. 

Mesmo assim, Nurkse não deixa de dar relevância a esse aspecto estático dos ganhos obtidos 

pelo uso das vantagens comparativas (1959, p.23): 

“The theory of international specialization, static though it is, is none the less 

fundamental; and it was in fact a highly relevant theory at a time when 

economies were opened up to one another by revolutionary improvements in 

transport, reductions in tariffs and by other means (as in the case, for 

example, Japan).” 

 Ao lado desse ganho estático, Nurkse acentuava os benefícios dinâmicos resultantes 

do comércio internacional no século XIX. Uma vez que houvesse comércio entre os países 
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centrais e os periféricos, o crescimento daqueles passava a ser transmitido para estes, através 

de um aumento mais do que proporcional da demanda por produtos básicos, resultando em 

um ganho, dessa vez dinâmico ao invés de apenas estático (Nurkse, 1959, p.23): 

“Trade was an “engine of growth” in the nineteenth century. Sir Dennis 

Robertson, from whom this phrase is borrowed, observes in passing that it 

was not just a matter of optimum allocation of a given stock of resources 

(…). As I see it, it was also a means whereby a vigorous process of economic 

growth came to be transmitted from the center to the outlying areas of the 

world.” 

 Nurkse, inclusive fornece uma hipótese do porquê de a teoria de comércio 

internacional tradicional do século XIX ter ignorado esse aspecto – essencial, no seu entender 

– do comércio internacional. Segundo o autor, o crescimento econômico era considerado 

como dado no século XIX, o que não causa espanto, haja vista que foi o século da 

disseminação da revolução industrial (Nurkse, 1959 p.24): 

“Why was this aspect neglected? Perhaps because economic growth was 

taken for granted, like the air we breathe. (…) it seemed a matter of no 

particular interest compared with the fascinating theoretical problem of 

“entry into contact”. Once economies had entered into contact through trade 

and reallocated their resources for increased specialization, what happened 

after that? Well, of course, they just grew and progressed, as everything did 

in the nineteenth century.” 

 Historicamente, Nurkse aponta que o papel de principal transmissor do crescimento 

através do comércio internacional foi desempenhado pela Grã-Bretanha. O fato do Reino 

Unido, no período, ter sofrido uma violenta expansão do produto devido à industrialização 

acelerada e, ao mesmo tempo, ser uma ilha relativamente pequena desprovida de recursos 

naturais implicou em uma demanda crescente por produtos primários. Outro fato que 

contribuiu para esse processo foi a abolição das Corn Laws em meados do século XIX, 

abrindo o mercado britânico para os exportadores de produtos básicos dos países periféricos 

(Nurkse, 1952, p. 575): 

“(…) the extraordinary growth of population as well as productivity in the 

Western industrial countries, and also form Britain´s willingness to sacrifice 

her own agriculture to the requirements of international specialization.” 
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 Assim, sempre que a Grã-Bretanha aumentava a sua produção de produtos 

manufaturados, sua demanda por produtos básicos nos países periféricos aumentava 

proporcionalmente mais. Isso constitui exatamente o mecanismo de transmissão do 

crescimento delineado acima por Nurkse (Nurkse, 1959, p. 24): 

“The industrial revolution happened to originate on a small island with a 

limited range of natural resources. In these circumstances economic 

expansion was transmitted to less developed areas by a steep and steady 

increase in Britain´s demand for primary commodities which those areas 

were well suited to produce.” 

1.2.2. – Elevado volume de comércio em relação ao produto 

 Embora, no período em que Nurkse escreveu (meados do século XX) o volume de 

comércio internacional fosse evidentemente superior aquele do século XIX, isso não 

significou, na sua visão, que o século XIX havia disponibilizado oportunidades de comércio 

inferiores as do século XX. 

 O motivo disso, para Nurkse, é que se deve ter em conta não o volume total de 

comércio internacional, mas sim a razão entre esse volume e o produto mundial. Essa, para 

ele, é a variável que melhor permite visualizar as oportunidades de comércio, levando-o à 

conclusão de que o século XIX disponibilizou oportunidades de comércio superiores, 

potencializando o efeito do comércio internacional como motor do crescimento (Nurkse, 

1959, p.22): 

“The volume of world trade reached an all-time record level in 1957, but this 

is not surprising since nearly everything is bigger now than ever before. In 

relation to world production, international trade is smaller than it was some 

fifty or a hundred years ago.” 

 Ademais, para Nurkse, deve-se conferir especial relevância no que diz respeito à 

proporção das commodities – o produto de exportação dos países periféricos – que são 

comercializadas internacionalmente. O autor assinala que, no século XIX, uma proporção 

maior desses produtos básicos era comercializada internacionalmente, o que é mais um 

indicador de que o panorama do século XIX era favorável ao uso do comércio internacional 

como motor do crescimento através da exportação de commodities (Nurkse, 1959, p.23): 

“If we assume, as seems in fact to be the case, that roughly one-tenth of the 

value of commodities produced in the world now enters into international 
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trade, this proportion was probably something like one-sixth in the years 

before the first world war.” 

1.2.3. – Indução de investimentos privados externos 

 Além dos dois fatores apontados acima, Nurske também destaca um terceiro, que 

acelerou o processo de transmissão do crescimento dos países centrais para os 

subdesenvolvidos exportadores de commodities. Esse terceiro fator são os investimentos 

privados, induzidos pela possibilidade de lucros através da exportação de matérias-primas 

para os países centrais (Nurkse, 1959, p.25): 

“This pattern of “gwoth through trade” affected particularly the new 

countries (…). These regions had certain essential characteristics in common, 

but in the present context what matters is their high, through varying, 

dependence on growth through primary commodity exports and on the 

private foreign investiment which, directly or indirectly, was thereby 

induced.” 

 O elemento que causava a vinda de investimentos privados externos, no entender de 

Nurkse, era a perspectiva de demanda externa favorável para os produtos básicos exportados 

pelos países periféricos. Assim, havendo crescimento econômico nos países centrais, sua 

demanda por produtos básicos aumenta, induzindo o movimento de capital para a produção 

desses produtos nos países periféricos, potencializando ainda mais o mecanismo de 

transmissão do crescimento dos países centrais para estes, mesmo que não exatamente no 

mesmo momento temporal (Nurkse, 1959, p.27): 

“Evidently there was a connection between the two phenomena. Private 

international investment in underdeveloped areas was fundamentally, if not 

directly, induced by the growth in demand for essential foodstuffs and raw 

materials. The connection was not always a close one with regard to timing.” 

 Nurkse, além disso, ilustra que esse efeito tornava-se ainda mais potente se levado em 

conta a natureza cumulativa do crescimento econômico, idéia esta originada por Wicksell. Há 

um relacionamento recíproco entre consumo e investimento. Quando aquele cresce, este é 

induzido a aumentar, o que, por sua vez, aumenta o consumo. É um processo que se auto-

alimenta, em ambos os sentidos, tanto no aumento quanto na queda (Nurkse, 1959, p.28): 
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“When consumer buying increases, business investiment appears more 

profitable, and vice versa; the two elements reinforce each other in the 

upward as in the downward direction.” 

 No caso particular do comércio internacional no século XIX, esse processo cumulativo 

se deu, conforme Nurkse, entre a demanda externa por produtos básicos e os investimentos 

externos privados. Regiões capazes de exportar produtos básicos cuja demanda externa era 

crescente atraiam investimentos externos privados. Na posse desses capitais, podiam 

aumentar ainda mais a sua oferta de produtos exportados, tornando o processo cumulativo 

(Nurkse, 1959, p. 28): 

“In our particular case a cumulative process of development was produced by 

the relation between export demand and foreign investiment. Areas that had 

natural resources whose products were in growing demand abroad received 

capital with which to exploit those resources and to increase the supply of 

those products.” 

 Além disso, o papel amplificador dos capitais externos não se limitou, para Nurske, 

somente ao setor exportador. Os investimentos privados originados do exterior, embora 

destinados ao setor de exportação de produtos básicos, poderiam resultar no estabelecimento 

de infraestrutura capaz de alavancar não só o setor exportador como também os produtores 

para o mercado doméstico. As ferrovias foram o principal representante dessa espécie de 

investimento externo (Nurkse, 1959, p. 28): 

“If on top of this foreign capital comes in, this may lead not only to an 

enlargement of the export sector itself but also to the building of overhead 

facilities essential to the expansion of domestic activities as well. In fact, 

railways were the principal object of external investiment in the areas of 

recent settlement.” 

1.2.4. – Emigração dos países centrais para os periféricos 

 Outro fator que Nurkse entende ter incrementado o papel do comércio internacional 

como o motor do crescimento econômico no século XIX, foi a emigração de grandes 

contingentes populacionais dos países centrais para os periféricos. Ao lado dos investimentos 

privados externos, a emigração populacional, para Nurkse, não deixou de ter o seu papel 

(Nurkse, 1959, p. 25): 
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“(...) the center´s increasing demand for raw materials and foodstuffs created 

incentives for capital and labor to move from the center to the outlying areas, 

accelerating the process of growth-transmission from the former to the 

latter.” 

 Isso se torna ainda mais relevante caso se considere que a maior parte dos países 

periféricos que usufruíram do comércio como motor para o crescimento no século XIX foram 

os chamados países “países de ocupação recente”, como os EUA e Canadá. Outros autores, 

como Haberler, ao analisar Nurkse, consideram que esse foi, inclusive, um dos fatores 

fundamentais, senão o mais importante (Haberler, 1960, p. 97): 

“The underdeveloped and rapidly-developing countries in the nineteenth 

century were the “countries of recent settlement” (Hilgerdt), which received 

capital and skilled labor in large quantities from the old world.” 

1.3. – Predomínio dos fatores de demanda  

 Uma vez apresentados os fatores acima, cabe indagar qual seria a causa deles, no que 

consiste o objeto específico desse presente trabalho. A causa pode residir tanto na demanda, 

na oferta, ou em uma combinação dos dois. Ao analisar a queda das exportações dos países 

subdesenvolvidos vis-à-vis as exportações dos países desenvolvidos no século XX, Nurkse 

levanta justamente essa questão (1959, p.38): 

“(...) the lag in the primary commodity exports of the less developed 

countries might present something like a problem of “identification”: has it 

been due to factors on the side of demand, external to these countries, or has 

it been due to limitations of supply in these countries themselves?” 

 Uma análise atenta sobre cada um dos fatores enumerados anteriormente mostra que a 

origem de cada um deles encontra-se, conforme foram elaborados por Nurkse, no lado da 

demanda. A transmissão do crescimento dos países centrais para os periféricos se deu, para o 

autor, pelo aumento mais que proporcional da demanda por produtos básicos.  

 Da mesma forma, os investimentos externos privados, assim como a emigração de 

mão de obra eram atraídos, sobretudo, pela expectativa de produzir produtos primários para 

atender à demanda dos países desenvolvidos. Assim entende Nurkse, novamente ao averiguar 

a causa da queda do share dos países periféricos no comércio internacional durante o século 

XX (1959, p.38) 
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“Being aware of the major background factors, we have treated it as mainly a 

reflection of relative sluggishness in external demand emanating from the 

great industrial consumers.” 

  

 Não que Nurkse tenha desconsiderado de todo a possibilidade de esses fatores terem a 

sua causa no lado da oferta. Com efeito, o autor levantou essa possibilidade, mas concluiu que 

ou a causalidade do lado da oferta era pouco significativa, ou, em verdade, ela mesma tinha 

sua verdadeira causa no lado da demanda. Assim Nurkse concluiu, novamente ao analisar o 

desempenho desfavorável no comércio internacional dos países periféricos exportadores de 

produtos primários no século XX (1959, p. 38): 

“It cannot be denied that domestic policies causing limitations on the supply 

side in producing countries have also been effective in certain cases. But such 

policies can sometimes be interpreted as reactions to relatively unfavorable 

demand conditions for primary export products.” 

 De todo modo, fica evidente que, para Nurkse, e isso deve ficar bem claro, as causas 

predominantes para o sucesso ou o fracasso no comércio internacional de um país exportador 

de commodities encontram-se no lado da demanda, e não da oferta. Kravis resume de forma 

bastante adequada a visão de Nurkse nesse ponto (1970, p. 852): 

“(...) Nurkse assigned a primary role to trade in the nineteenth-century 

growth. As he himself pointed out, his analysis and his conclusions were 

based on “the causal predominance of demand conditions” (…).” 

Capítulo 2. – Trade as a handmaiden of growth 

2.1. – Visão geral 

 Kravis parte de uma crítica à concepção de Nurkse de que o comércio internacional foi 

o motor do crescimento no século XIX, assim como de que este foi resultado 

predominantemente de fatores externos, do lado da demanda. Para Kravis, o crescimento 

econômico foi resultado de fatores internos, do lado da oferta, e o comércio internacional, 

uma consequência ao invés de causa do crescimento econômico (Kravis, 1970, p.850): 

“Export expansion did not serve in the nineteenth century to differentiate 

successful from unsuccessful countries. Growth, where it occurred, was 

mainly the consequence of favourable internal factors.” 
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 Enquanto Nurkse considerava que, no século XIX, houve oportunidades de comércio 

superiores de comércio internacional para os países produtores de produtos básicos, Kravis 

entende que foi o contrário: foi o século XX que apresentou oportunidades de comércio 

superiores para esses países. Assim, para Kravis, não foi a ausência de demanda externa por 

commodities que causou o declínio da participação dos países periféricos no comércio 

internacional (Kravis, 1970, p. 869): 

“With respect to opportunities afforded to developing countires by world 

markets, it is the similarities between the nineteenth and twentieth centuries 

rather than the contrasts that are notable. If anything, external demand, by 

almost any measure, as been larger relative to the economic size of to-day´s 

L.D.C.s than in the former period.” 

 Importante apontar que, mesmo negando ao comércio o papel central no crescimento 

econômico, Kravis não deixa de lhe atribuir algum papel, mesmo que subsidiário. Para o 

autor, a demanda externa representou um estímulo adicional, embora não determinante, para o 

crescimento econômico. É apenas um fator dentre vários outros fatores, e, para Kravis, de 

forma alguma o fator dominante (Kravis, 1970, p.869): 

“This is not, of course, to deny that it is helpful to a developing country to 

have a strong external demand for a commodity that it can advantageously 

produce (…). It is to say that trade is one among many factors affecting 

growth, and that is unlikely to be the dominant variable in many instances.” 

 Outra forma pela qual, igualmente secundária, através da qual o comércio poderia 

auxiliar – e não ocasionar, repita-se – o crescimento econômico, seria através do sistema de 

preços. O comércio, ao integrar as economias nacionais com a economia mundial, permitiria, 

para o autor, que os preços nacionais se aproximassem aos internacionais, sinalizando para os 

agentes econômicos à viabilidade das novas indústrias (Kravis, 1970, p. 869): 

“One of the most important part (…) for to-day´s developing countries may 

be to serve as a check on the appropriateness of new industries by keeping 

the price and cost structures in touch with external prices and costs.” 

 Por esse motivo, Kravis entende que a expressão “comércio como motor do 

crescimento” é inadequada para explicar o papel do comércio internacional para o 

crescimento econômico. No seu entender, o comércio, por ser resultado ao invés de causa do 

crescimento, e, no máximo tendo um papel meramente auxiliar para este, deve ser 
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representado pela expressão handmaiden of growth, que, de difícil tradução, pode ser 

entendida como “caudatário do crescimento” (Kravis, 1970, p. 850): 

“A more warranted metaphor that would be more generally applicable would 

be to describe trade expansion as a handmaiden of successful growth rather 

than as an autonomous engine of growth.” 

 São diversas as razões que levam Kravis, em contraposição à Nurkse, a chegar a essa 

conclusão de que o comércio internacional foi um handmaiden ao invés de motor do 

crescimento no século XIX. Tais razões podem ser, resumidamente, enumeradas da seguinte 

forma: inexistência do mecanismo de transmissão do crescimento dos países centrais para os 

periféricos, indicadores empíricos de que o comércio internacional não foi relevante para o 

crescimento, existência de países com comércio significativo mas sem crescimento 

econômico 

2.2. – Inexistência do mecanismo de transmissão do crescimento dos países 

centrais para os periféricos 

 Nurkse, como já explicado anteriormente, entendia que o mecanismo de transmissão 

do crescimento dos países centrais para os periféricos, mediante aumento mais que 

proporcional da demanda por produtos básicos, foi fundamental para que o comércio 

internacional fosse o motor do crescimento no século XIX. Já Kravis, por sua vez, entende 

que tal mecanismo de transmissão não foi significativo no século XIX, impedindo que o 

comércio internacional tivesse sido o motor do crescimento nesse período. 

 Kravis introduz a questão da seguinte maneira (1970, p. 856): 

“We now turn no the situation in the centre country and ask what 

circunstances we might expect to find if it were true that a steep secular rise 

in its demand for primary products was being transmitted to the periphery 

countries.” 

 O autor chega a essa conclusão através da pesquisa empírica para checar diversas 

hipóteses. Uma delas é verificar se os países industrializados apresentaram um crescimento 

econômico superior ao dos países subdesenvolvidos, mantendo uma propensão a importar 

constante. Em caso afirmativo, isso é um indicador de que há uma transmissão do crescimento 

do centro para a periferia. Entretanto, segundo Kravis, não foi isso o que ocorreu, pois foi o 

crescimento dos países periféricos que foi superior (Kravis, 1970, p. 856): 
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“One way that the spillover idea of growth could work would be for the 

centre to maintain a constant propensity to import but to have a higher 

growth rate than the periphery. Actually growth rates were lower for the 

centre (…) 

 Mesmo assim, ainda seria possível a transmissão do crescimento para os países 

subdesenvolvidos caso a propensão para importar dos países centrais aumentasse ao longo do 

século XIX. Entretanto, seria necessário que esse aumento fosse superior à diferença de 

crescimento do produto entre os países subdesenvolvidos e os desenvolvidos, de forma a 

compensá-la. 

  Kravis, ao analisar seus dados, conclui que, embora a propensão para importar dos 

países centrais de fato aumentou ao longo do período. Todavia, nada garante que foi o 

suficiente para compensar o crescimento superior que os países periféricos apresentaram, 

assim como de que as origens dessas importações tenham sido os países periféricos, ao invés 

de outros países (Kravis, 1970, p. 856): 

“Another way the centre countries could have exported their growth was to 

allow their import propensities to rise. Such increases did in fact occur  

(…). Even so, it is far from clear that the rate of growth imports by the centre 

countries from the periphery exceeded the rate of product growth in the latter. 

(…) and it is doubtful that the difference was made up by a redistribution of 

origins in favour of the periphery countries .” 

 Em verdade, Kravis chega uma conclusão, quanto a esse ponto, que confronta 

frontalmente a concepção de Nurkse: a conclusão de que o crescimento da periferia é que 

pode ter estimulado o crescimento do centro, ao invés do contrário. Isso inverte 

completamente o nexo de causalidade, mas, por outro lado, pode resultar em uma certa 

contradição, já que, para Kravis, o comércio não é, em sentido algum, um motor para o 

crescimento. Eis como o autor apresenta a questão (Kravis, 1970, p.868): 

“However, the lower rate of export growth fits in with other circunstances 

which suggest that rapid economic growth in the periphery may have server 

more to stimulate growth in the centre than vice versa. (…). For the period 

from 1870 to 1914 (…) the exports were the proximate cause of fluctuations 

in British income.” 

 Por fim, ainda em relação a essa questão da transmissão do crescimento dos países 

centrais para os periféricos, Kravis levanta a hipótese, novamente antagônica à visão de 
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Nurkse, de que na verdade a ausência de crescimento nos países centrais  beneficiou mais os 

periféricos que a sua presença. O motivo disso seria que o crescimento deficiente nos países 

centrais estimulou o investimento e a emigração para os países subdesenvolvidos (Kravis, 

1970, p. 857): 

“It is even possible that the United States and other periphery countries 

benefited more from the lack of growth at the centre than from growth. (…) 

high rates of emigration were associated with high levels of foreign and low 

levels of domestic investiment (…) lagged emigration rates from European 

countries  in the latter half of the nineteenth century were inversely correlated 

with per capita income levels.” 

2.3. – Indicadores empíricos de que o comércio internacional não foi relevante 

para o crescimento 

 Kravis, quanto a esse ponto, primeiro destaca os países que Nurkse assinalou como 

terem apresentado um bem sucedido crescimento através do comercio internacional. 

Basicamente, esses países são a Argentina, Australia, Canada, Nova Zelândia, África do Sul, 

Estados Unidos e Uruguai. Em seguida, elabora quatro indicadores empíricos para averiguar 

se o comércio internacional é que foi o responsável pelo crescimento (Kravis, 1970, p. 853): 

“The successful countries upon which Nurkse based his generalization about 

the role of trade in the nineteenth century were a small number of new 

countries in the “regions of recent settlement”; he mentioned Argentina, 

Australia, Canada, New Zealand, South Africa, the United States and 

Uruguay. (…). If Nurkse was right – if the growth of these countries was 

dominated by external demand – we should expect to find at least some of the 

following features in their economic history (…)” 

  Esses indicadores são: (1) alta e/ou crescente proporção da proporção de exportações 

na produção doméstica; (2) associação entre o “timing” de mudanças nas exportações e no 

produto, esta seguindo aquela; (3) concentração de exportações nos setores marcados por alto 

crescimento e/ou rápido crescimento das indústrias ligadas à exportação; (4) a atração de 

capitais externos para indústrias de exportação ou indústrias a estas relacionadas. 

 Em relação aos Estados Unidos, Kravis concluiu que, testados os indicadores, o 

crescimento econômico não foi liderado pelas exportações. Quanto ao indicador (1), as 

exportações permaneceram como uma pequena e constante proporção do P.N.B., e, no que diz 
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respeito ao indicador (2), as mudanças nas exportações seguiram mudanças no produto ao 

invés do contrário. Em relação ao indicador (3), as exportações se concentraram na 

agricultura, que cresceu mais lentamente que o resto da economia. Por fim, o capital 

estrangeiro foi atraído mais para áreas de crescimento doméstico ao invés de para o setor 

exportador e, de qualquer forma, não financiaram, no século XIX como um todo, uma 

proporção significativa dos investimentos estadunidenses. Assim, Kravis conclui (1970, p. 

853): 

“Of the seven countries mentioned by Nurkse, the United States at least show 

few signs of export-dominated growth. Exports remained a small and 

relatively constant proportion of G.N.P. (…).” 

 Kravis admite que, já que não conseguiu analisar os outros países com a mesma 

minúcia, pode ser que eles se adequem à hipótese de Nurkse. Mesmo assim, segundo o autor, 

o provável é que esses países também não tenham tido um crescimento liderado pelas 

exportações (Kravis, 1970, p. 854): 

“It has not been possible for the writer to study each of the other six countries 

in the same way as the United States, and the Nurkse thesis may well fit their 

economic history (…). However, it is not unlikely that some qualifications, at 

least, would have to be made for one or more of these countries (…). More 

exceptions would be found if attention was paid to the quality of growth. 

Argentina, for example (…)” 

2.3.1. – A crítica de Crafts 

 Os indicadores empíricos formulados por Kravis não foram desprovidos de crítica na 

literatura. Crafts, ao analisar o trabalho de Kravis, primeiramente assinala que, para Nurkse, o 

crescimento dominado por exportações era visto, na verdade, como um caso de fracasso. O 

papel da exportação, da forma pela qual Crafts vê Nurkse, seria através da transmissão do 

crescimento, que levaria a efeitos de encadeamento na economia como um todo, e não do 

predomínio das exportações na economia, para induzir o crescimento econômico moderno 

(Crafts. 1973, p. 875): 

“Kravis argues (...) that the Nurksean view of the pre World War I era 

envisages the development of the “regions of recent settlement” being 

dominated by external demand. Actually, Nurkse did not argue that the 

“engine of growth” would involve export dominated growth (…). On the 

contrary he was suggesting that in these countries trade had favourable 
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linkage effects which were very important (…) in promoting the transition to 

Modern Economic Growth.” 

 Nesse diapasão, Crafts considera o indicador (1) – resumidamente, proporção das 

exportações no produto – como sendo defeituoso, haja vista que indica somente o predomínio 

das exportações na economia. Como visto, para Crafts, não é isso o que faz do comércio 

internacional o motor para o crescimento, mas sim o mecanismo de transmissão para 

crescimento econômico moderno que o comércio constitui. 

 Assim, o que seria de se esperar é que um aumento das exportações levasse, via efeitos 

de encadeamento e indução de capitais externos, a um crescimento da economia como um 

todo proporcionalmente maior. Dessa maneira, caso esses efeitos de encadeamento não 

ocorram, a proporção das exportações no produto total vai aumentar, sendo um indicador não 

de sucesso, mas de fracasso (Crafts, 1973, p. 876): 

“(...) where export demand “promotes the transition” successfully we would 

certainly expect rises in exports but we would also expect rises in national 

income via both multiplier effects and induced investment occurring 

throughout the economy. (…) it may well be that, in many cases, rises in the 

share of exports in national income will be indicative of failure where these 

secondary effects did not occur.” 

 Também o indicador (3) – em síntese, concentração das exportações em setores em 

setores de rápido crescimento e/ou relacionados com o setor de exportação – é hostilizada por 

Crafts. Embora esse indicador, ao contrário do (1), leve em conta os efeitos secundários, o faz 

de forma insuficiente. 

 Isso ocorre porque ignora os efeitos de aumento da renda, que afetam a economia 

como um todo e não só as indústrias ligadas ao setor de exportação. Do mesmo modo, ignora 

o peso relativo dos setores na economia como um todo. De qualquer modo, se expandido para 

levar em conta os fatores acima assinalados, para Crafts, há de se tornar justamente a hipótese 

do comércio como motor do crescimento, só que em outras palavras (Crafts, 1973, p. 877): 

“(...) however, it takes a rather narrow view of the secondary effects, ignoring 

derived income effects, and takes no account of the weight of sectors in 

national income. If it is expanded to take in the more general case it merely 

becomes a restatement of the “engine of growth” hypothesis.” 
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 Para Crafts, também o indicador (4) – atração de capital externo para as indústrias de 

exportação ou relacionadas – também se apresenta falho. Assim como no que foi dito em 

relação ao indicador (3), os efeitos de encadeamento causados pelas exportações podem gerar 

renda que cria demanda para a economia como um todo, trazendo investimentos externos para 

outros setores que não os de exportação e as indústrias diretamente relacionadas (Craft, 1973, 

p. 877): 

“Indicator (4) (...) is subject to a similar difficulty in that all sectors of the 

economy may be expected to benefit from the effects of the expansion of 

aggregate demand from increased exports.” 

2.3.2. – A réplica de Kravis 

 Kravis, em réplica, reconhece que as críticas de Kravis aos seus indicadores não são de 

todo improcedentes. Admite que, de fato, havendo efeitos multiplicadores e acelerados da 

expansão das exportações, é de se esperar que a proporção das exportações sobre o produto 

total apresente uma queda (Kravis, 1973, p. 885): 

“A central issue in Mr. Crafts criticisms relates to the indicators I used (…). 

<r. Crafts argues that the multiplier and accelerator may so magnify the 

impetus to expansion given by exports that the share of exports in G.D.P. 

may diminish. This is indeed conceivable.” 

 Entretanto, Kravis defende sua posição afirmando que não estava, de modo algum, 

tentando elaborar uma teoria relacionando exportações e o produto. Assim, considerou 

adequado considerar que, quando as exportações são induzidas por demanda externa, o 

resultado mais provável é que o setor exportador e os relacionados irão crescer mais 

rapidamente do que o resto da economia, aumentando a sua proporção sobre o produto total 

(Kravis, 1973, p. 886): 

“But i was not putting forth a theorem connecting exports and G.N.P. (…). I 

thought it reasonable to assume that when the stimulus to economic activity 

comes from the demand for exports, the most likely outcome will be a more 

rapid growth in the export sector than in the rest of the economy.” 

 Por fim, para rebater a crítica de Crafts em relação ao indicador (4), que trata da 

atração de capitais, Kravis recorre ao próprio Nurkse. Este, como já assinalado, de fato dava 

importância especial à atração de capitais externos como uma forma de o comércio 

internacional promover o crescimento econômico (Kravis, 1973, p. 886): 
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“Mr. Craft´s rejection of the relevance of the attraction of foreign capital to 

export industries (…) is simply a flat contradiction of what Nurkse himself 

said.” 

2.4. – Países com exportações significativas mas sem crescimento econômico 

 Outra forma através da qual Kravis testa a hipótese de Nurkse é averiguando a 

existência de países com exportações significativas, mas, entretanto, sem apresentar 

crescimento econômico. Assim, caso o comércio internacional fosse o motor do crescimento, 

todos os países que apresentassem exportações substantivamente elevadas deveriam 

apresentar crescimento econômico.  

 Entretanto, Kravis, ao investigar esse ponto, encontrou países que apresentarem 

elevadas exportações no período e mesmo assim não foram capazes de apresentar crescimento 

econômico (Kravis, 1970, p. 855):  

“At least some of the countries not successful in the growth league, such as 

India and Ceylon, enjoyed expansions in exports during the second half of 

the nineteenth century that seem of the same order of magnitude as those of a 

number of Nurkse´s regions of recent settlement.” 

 Kravis, ao se deparar com essa situação, conclui que deve haver algo que não o 

comércio internacional que causa o crescimento econômico, já que constatou a existência de 

países periféricos que apresentaram elevada demanda externa por seus produtos básicos sem o 

correspondente crescimento, contrariando a hipótese de Nurkse (Kravis, 1970, p.855): 

“The failure of these areas to develop cannot then be attributed to the fact that 

they did not share in the nineteenth-century expansion of world trade. Some 

were like the American South in that they were producers of primary 

products that were much in demand in Europe, and trade did not serve as an 

engine of growth (…).” 

 A razão pela qual alguns países periféricos apresentaram crescimento econômico, para 

Kravis, então, não pode ser o comércio internacional. Para o autor, portanto, é em fatores 

internos, do lado da oferta, que deve ser encontrada a força motriz do crescimento econômico.  

2.5. – Predominância de fatores de oferta 

 Kravis contradiz a hipótese de Nurkse de que os fatores predominantes para o 

crescimento econômico dos países periféricos exportadores de matérias-primas estivessem 
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localizados no lado da demanda, notadamente a demanda externa por produtos básicos dos 

países centrais. Para Kravis, os fatores não devem ser procurados nos outros países, mas sim 

dentro de cada país, no lado da oferta. 

 Por sinal, o próprio Nurkse, em sua obra, não deixa de apontar a existência de alguns 

fatores que não são a demanda externa por produtos básicos como responsáveis pelo 

crescimento econômico. Entretanto, o faz apenas de passagem, mantendo o predomínio causal 

no lado da demanda (Kravis, 1970, p. 854): 

“Nurkse did remark that the impact of trade was sometimes to produce a 

“lop-sized” pattern of development as in the dual economies of South-East 

Asia; this, he observed, was better than no growth, but it showed the 

limitations of the external trade and investiment engine when other 

conditions of progress were absent.” 

 Essas outras condições para o progresso, às quais Nurkse se refere somente de 

passagem, são justamente o que Kravis considera fundamental. O comércio internacional, 

embora útil para o autor, não é o fator essencial, mas sim os fatores internos, de oferta que, 

presentes em alguns países ao invés de outros, determinam o crescimento econômico (Kravis, 

1970, p. 854): 

“Actually, it is the presence of absence of the “other conditions of progress 

(…) that is the crux of success or failure in economic growth. The “other 

conditions” were present in the United States, and the expansion of trade was 

a very helpful but not essential factor in growth. They were absent in many 

other areas and, despite the fact that some of these places shared in the 

expansion of world trade, they did not develop.” 

 Nurkse, ainda de passagem, ao desenvolver esse assunto, parece apontar no sentido de 

que são os “vazios demográficos” presentes nos países de “ocupação recente” esses outros 

fatores que possibilitaram, ao lado do, evidentemente, comércio internacional, o crescimento 

econômico. Mesmo assim, Nurkse conferiu a esse fator um papel reduzido e secundário, 

mantendo a causalidade na demanda externa (Kravis, 1970, p.855): 

“Nurkse was in a sense assuming that the conditions were associated with 

empty lands, although he submerged this factor in the course of emphasizing 

external demand.” 
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 Mesmo assim, Kravis prossegue, afirmando que não só os padrões de crescimento 

econômico entre diferentes “regiões vazias” foram diferentes, como houve regiões que 

definitivamente não eram vazias que apresentaram crescimento econômico bem sucedido no 

século XIX. O caso mais emblemático é o Japão, que de forma alguma era “vazio” e 

apresentou um significativo crescimento econômico no século XIX (Kravis, 1970, p. 855): 

“Even among the empty regions, however, there were differences in the 

extent and quality of growth, and at least one country that does not fit into the 

empty region category, Japan, was a spectacular growth success.” 

 Assim, Kravis já começa a indicar quais seriam os fatores do lado da oferta que ele 

considera responsáveis pelo crescimento econômico. No caso do Japão, ao menos, ele entende 

que instituições e atitudes sociais certamente tiveram um papel relevante (Kravis, 1970, p. 

855): 

“Surely any adequate explanation must include the social factor that 

influence a society´s capacity to transform itself such as those that determine 

attitudes towards work and reward.” 

 Outra evidência, esta bastante forte, que Kravis avalia para averiguar se a causalidade 

encontra-se do lado da oferta ou da demanda, é a capacidade de conquistar mercados, que 

depende sobretudo de fatores do lado da oferta. Caso, havendo uma expansão de demanda dos 

países centrais por produtos básicos, alguns fornecedores aumentarem o seu share no mercado 

enquanto outros não o conseguem, há uma indicação de que existem fatores de oferta 

favoráveis nos primeiros que não se encontram nos segundos (Kravis, 1970, p. 857): 

“ (...) if the main change that brought about economic development in the 

periphery had been a spurt in the centre´s demand for foodstuffs, would be 

that the centre´s traditional suppliers would also share in the expansion. If, on 

the other hand the main factors at work were internal growth and 

transformation in one or a few periphery countries the shares in the centre´s 

imports of the successful countries would rise.” 

 No caso específico do trigo, isso aconteceu de forma substancial. Houve um aumento 

expressivo da demanda por parte da Grã-Bretanha, sendo que o share dos países periféricos 

aumentou significativamente, enquanto os fornecedores usuais no continente europeu – países 

centrais – mantiveram a mesma participação no mercado que antes mantinham, ou até mesmo 

perderam mercado (Kravis, 1970, p. 857): 
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“At least in the case of wheat (…) the shares of the new countries in United 

Kingdom imports rose rapidly, while the shares of two of the traditional 

suppliers (France and Germany) declined and that of a third (Russia) revealed 

no trend (…).  

 Os fatores internos aos quais Kravis atribui o desempenho superior dos países 

periféricos no mercado de trigo da Grã Bretanha são, pelo menos no que diz respeito aos 

Estados Unidos, o rápido desenvolvimento interno desse país, assim como o desenvolvimento 

da estrada de ferro e do navio a vapor. Ao lado disso, também a ocupação do oeste americano 

exerceu o seu papel. Esses fatores, em conjunto permitiram aos EUA ofertar trigo em preços 

mais competitivos do que seus concorrentes (Kravis, 1970. p. 857): 

“The rapid internal development of the United States – particularly the 

settlement of western lands, the coming of the railroad and, in the last quarter 

of the century, the reduction of ocean freights – made large quantities of 

United States grain available at low prices.” 

 Outra ocorrência levantada por Kravis que enfraqueceria a hipótese de que a demanda 

externa era o fator predominante seria o caso de um país exportador tomar mercado de outros 

países, ao invés de somente reagir a aumentos da demanda externa. Isso desloca o nexo de 

causalidade da demanda para a oferta (Kravis, 1970, p. 858): 

“It might also be argued that the external demand hypothesis would lead us 

expect that the growth in exports should cater to increments in foreing (i.e., 

centre) demand rather than displace foreign production. To the extent that 

foreign production is displaced, it is more likely that the increased exports are 

attributable to changes in supply conditions in the new country.” 

 De fato, foi isso que aconteceu no caso do trigo exportado pelos Estados Unidos para 

os países centrais europeus. Ao conquistar o mercado britânico, os produtores americanos em 

seguida penetraram nos mercados francês e alemão, inclusive provocando demandas 

protecionistas por parte dos produtores locais. Isso representa um argumento bastante 

contundente a favor da causalidade se localizar no lado da oferta (Kravis, 1970, p. 857): 

“It was these low prices that enabled American grain to push its way not only 

into the United Kingdom market, which had been opened by the repeal of the 

Corn Laws in 1846, but also in the closing decades of the century into 

continental markets, producing successful demands for protection in France 

and Germany.” 
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 Nesse diapasão, Kravis, ao contrário de Nurkse, conclui pelo predomínio de fatores de 

oferta, reduzindo os fatores de demanda a um papel meramente subsidiário (Kravis, 1970, p. 

859): 

“(...) trade and capital movements were supplementary factors; they were 

handmaidens not engines of growth. The mainsprings of growth were 

internal; they must be sought in the land and the people, and in the system of 

social and economic organization.” 

2.5.1 – Dificuldades em se diferenciar fatores de oferta e fatores de demanda 

 Ao longo de toda essa apresentação teórica, deve ter transparecido que a diferenciação 

de fatores de oferta e fatores de demanda pode ser um tanto quanto complexa. Algo que 

parece ser um fator de oferta pode, em um exame mais atento, revelar-se um fator de 

demanda, sendo o contrário também verdadeiro. Crafts exprime essa questão da seguinte 

forma (1973, p. 877): 

“Certainly in any discussion of nineteenth-century expansion of exports it is 

not easy to distinguish between “supply factors” in the periphery and 

“demand factors” in the centre.” 

 Até mesmo nas transformações aparentemente de origem apenas interna, como a 

expansão da infra-estrutura ferroviária, pode ter, em verdade, uma origem na demanda 

externa. Como os bens de capital necessários para essa infra-estrutura, via de regra, eram 

produzidos pelos países centrais, esses somente eram exportados para os países periféricos no 

caso de haver expectativa favorável de demanda para os produtos de exportação dos países 

periféricos. 

 Dessa forma, com uma mudança de perspectiva, um fator que antes era considerado de 

oferta se revela como sendo, na verdade, de demanda, como Crafts elucida de forma bastante 

adequada (Crafts, 1973, p. 878): 

“The point is that in their internal transformations the countries of the 

periphery frequently relied heavily on imports of input goods, inflow of 

labour and funds from abroad. (…). The centre was the source of supply of 

these needs but was strongly influenced in so doing by the “pull” of prospects 

in the periphery, which was in turn strongly affected by markets for exports.” 
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 Não só isso, pois, além de serem de difícil identificação, fatores de oferta e de 

demanda não são necessariamente isolados entre si. Pelo contrário, muitas vezes 

interpenetram-se, afetando-se mutuamente. Essa relação de interdependência dificulta ainda 

mais o trabalho do historiador econômico (Crafts, 1973, p. 877): 

“It seems clear that in discussing relationships between trade and growth, 

external demand factors and internal supply factors must be regarded as 

interdependent and their roles in the growth of trade of the development 

process are not readily separable.” 

 Kravis, ao abordar esse assunto, também deixa transparecer a dificuldade em se lidar 

com ele. Por exemplo, ao comentar sobre o barateamento dos preços que a navegação a vapor 

permitiu para o trigo americano no mercado europeu, primeiramente trata isso como um fator 

de oferta.  

 Contudo, em seguida, admite que isso pode ser, na verdade, interpretado como um 

aumento na demanda pelo trigo americano (Kravis, 1970, p. 858): 

“(...) but it was not until the cheapening of transport costs that British 

growers lost the protection that distance had given them. This can, of course, 

be interpreted as an increase in the demand for United States wheat (…)” 

Capítulo 3. – Os casos concretos: açúcar no Brasil e do trigo no 

Canadá 

3.1. – Fatores de oferta e demanda para a indústria açucareira no século XIX 

 Durante o século XIX, a indústria açucareira estava sofrendo profundas mudanças 

estruturais. O sistema de produção colonial, baseado no uso de mão de obra escrava e no 

engenho de açúcar foi sendo paulatinamente, de formas diferentes conforme a região 

produtora, para um novo modelo, baseado na mão de obra assalariada e na usina ao invés do 

engenho (Galloway, 1967, p. 285): 

“(…) the nineteenth century is of particular interest for it spans the period of 

transition from one form of sugar production to another. (…) and a type of 

plantation that existed in the New World since colonial times passed from the 

scene.” 
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 O modelo prevalente até então é conhecido pela literatura estrangeira como o modelo 

Labat. Esse modelo de produção, generalizado nas colônias do novo mundo, embora não 

deixasse de apresentar variações regionais, era caracterizado pelas grandes propriedades, uso 

da mão de obra escrava, monocultura, engenho de açúcar e capital estrangeiro. 

 Nesse sistema, os fatores limitantes na capacidade de produção eram, em geral, a 

capacidade de moagem do engenho, a disponibilidade de terra e a oferta de mão de obra, que 

tinha de ser importada da África (Galloway, 1967, p. 285): 

“Land holdings were large and as great an acreage was planted to cane as the 

terrain, labor supply, and capacity of the mill would permit. The  work of the 

plantation was done by slaves who also cultivated some provision crops on 

slam plots of land” 

 Importante notar que esse sistema não era homogêneo, como já afirmado, ao longo de 

todas as regiões açucareiras. No Caribe, por um lado, esse sistema havia apresentado 

progressos tecnológicos no período que antecede o século XIX. Já no Brasil, por outro lado, 

era praticado de forma relativamente bem mais arcaica (Halloway, 1967, p. 294): 

“Clearly the Labat system in early nineteenth century Pernambuco was being 

practiced in a very ineficcient manner. At one, knowledge of the techniques 

of cultivation and manufacture of sugar had passed from Pernambuco to the 

West Indies, but now it was Pernambuco that had much to learn.” 

 

 Já no novo modelo que surgiu ao longo do século XIX, as condições eram diferentes. 

A mão de obra, ao invés de escrava, era livre e assalariada. As usinas apresentavam 

capacidade de processamento de cana muito superior. Por outro lado, também necessitavam 

de uma quantidade de capital muito maior para serem instaladas e postas em funcionamento. 

Assim, o capital era em geral financiado por companhias ao invés de por indivíduos como era 

no modelo anterior (Galloway, 1967, p. 286): 

“By mid nineteenth century, technological advances had culminated in the 

building of factories for the processing of sugar and these rendered the old 

mills obsolete (…). The factories were capable of milling far more juice from 

the cane than traditional Labat mills. (…). But factories were expensive to 

build (…). Companies rather than individuals financed the construction of 

factories (…).” 
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 O que causou a transformação do modelo pretérito para o novo modelo foi, 

basicamente, a abolição da escravidão e os avanços tecnológicos na fabricação de açúcar. A 

abolição, que ocorreu em momentos diferentes ao longo das regiões produtoras, ensejou uma 

crise de mão de obra, enquanto os avanços tecnológicos representados pelas usinas permitiu 

combater os preços candentes da commodity no século XIX (Galloway, 1967, p. 285): 

“The abolition of slavery and the advances in the technology of 

manufacturing sugar were the basic catalysts in the disruption of the Labat 

system. The disruption began during the 1790´s in the French colony of St. 

Domingue, now Haiti, with the successful slave revolts.” 

 Outro elemento importante que afetou a indústria açucareira no século XIX foi o 

surgimento do açúcar de beterraba no norte da Europa, que passou a concorrer com o açúcar 

do novo mundo. Assim, isso sem dúvida reduziu os mercados disponíveis para essas regiões 

produtoras, que tiveram de se adaptar (Galloway, 1967, p. 286): 

“In the nineteenth century, therefore, the sugar industry of the Americas 

was faced with problems (…) when world sugar prices were declining and 

cane sugar had to face competition from beet sugar.”  

 Por outro lado, o desenvolvimento econômico do próprio continente americano passou 

a dar origem a um crescente mercado para o açúcar, em acréscimo ao tradicional mercado 

europeu. O crescimento econômico acelerado dos Estados Unidos, assim como do sul do 

Brasil e da Argentina foram os principais vetores desse processo. 

 Esse panorama geral permite vislumbrar que tanto fatores de oferta quanto de 

demanda estavam em operação ao longo do século XIX, que serão expostos com maior vagar 

mais a frente. Dessa maneira, pelo menos a partir de uma visão impressionista, tanto as 

hipóteses de Nurkse quanto de Kravis apresentam-se defensáveis. 

3.2 – O caso específico de Pernambuco 

 Para fins desse presente trabalho, ao se fazer uma análise geral do panorama da 

indústria açucareira no Brasil durante o século XIX, assim como o balanço entre fatores de 

oferta e de demanda, optou-se por escolher Pernambuco como a região representativa. A 

razão disso é que, se tratando da produção de açúcar para exportação, essa região era a 

principal exportadora do país. Ademais, só foi encontrado material com as minúcias julgadas 
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necessárias para esse trabalho para essa região. Assim, atentos a essa limitação, prossegue-se 

na exposição. 

 A indústria açucareira de Pernambuco apresentava algumas características específicas 

que a diferenciava das demais. Primeiramente, como já afirmado anteriormente, em 

Pernambuco o açúcar não só ainda era produzido através do sistema colonial, como até 

mesmo era ineficiente no âmbito desse sistema (Galloway, 1967, p. 292): 

“The methods of cultivation had changed very little if at all since the 

beginning of colonization. The planters, wrote Koster, “continue year after 

year the system which was followed by their fathers, without any wish to 

improve, and without, indeed, the knowledge that any improvement could be 

made.” 

 De fato, os métodos de produção do açúcar em Pernambuco, se comparados aos do 

Caribe, resultavam em largo desperdício tanto de mão de obra quanto de materiais. Rejeitos 

que poderiam ser utilizados como combustível eram jogados fora, em troca do uso de lenha, 

que necessitava de mão de obra para ser transportada aos engenhos (Galloway, 1967, p. 293): 

(Bagasse (...) was not used for fuel as in the West Indies (…). Instead, fuel 

was cut in the forests and carted to the ovens. This was not only an 

unnecessary assault on the forest resources, but was wasteful of time and 

labor.” 

 O uso do arado, assim como de variedades superiores de cana, como a Bourbon, eram 

utilizados no Caribe, mas não em Pernambuco. Neste, ainda era utilizada a variedade inferior 

Crealo, que apresentava rendimento menor. Além disso, em Pernambuco, pouco uso se fazia 

do arado (Galloway, 1967, p. 292): 

“Creole cane, (...) which was at this time in the West Indies being replaced by 

the higher yield Bourbon variety, was still being cultivated in Pernambuco. 

(…). Little use was made of ploughs.” 

 Ademais, em Pernambuco, ao contrário do que ocorria no Caribe, havia pouca 

preocupação em se manter a fertilidade da terra. Não se fazia uso significativo de fertilizantes, 

Terras novas eram incorporadas à produção, com o corte da mata, a medida que as terras 

antigas eram esgotadas (Galloway, 1967, p. 293): 
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“The fields were then abandoned or cleared of the old canes and replanted. 

No deliberate attempt was made to preserve the fertility of the soils. Even the 

manure of the plantation livestock was not used.” 

 Um motivo bastante razoável para isso é a larga disponibilidade de terras, de 

propriedade concentrada, que havia em Pernambuco, em contraponto à baixa disponibilidade 

de terras cultiváveis nas ilhas do Caribe. A produção açucareira em Pernambuco era 

caracterizada por grandes propriedades, em que somente uma parcela reduzida das terras era 

dedicada ao cultivo da cana de açúcar, restando o resto coberto pela mata (Galloway, 1967, p. 

293): 

“The Forest Zone of Pernambuco was still so sparcely occupied and so 

seldom could a landowner, even with the help of his tenants, cultivate all his 

lands (…).” 

 Assim, o produtor de açúcar em Pernambuco tinha pouco incentivo para aumentar a 

eficiência da sua produção, assim como manter a fertilidade da terra. Caso esta se esgote, para 

passa a cultivar sobre a mata virgem. Isso caracteriza um crescimento extensivo da produção, 

ao contrário do açúcar produzido nas ilhas caribenhas nos quais, devido a menor 

disponibilidade de terras cultiváveis, essa não era uma opção. 

 Por isso, enquanto os produtores de açúcar do Caribe foram forçados a se tornar mais 

eficientes, o mesmo não ocorreu com os de Pernambuco. Estes mantiveram o seu modelo de 

produção de forma bem semelhante, por essa razão, a do período colonial (Galloway, 1967, p. 

294): 

“The Labat system in Pernambuco had not become wasteful or inefficient: it 

simply had not been forced to become more efficient. Methods had not 

changed in Pernambuco as they had elsewhere.” 

 Assim, o relativo atraso tecnológico de Pernambuco permitiu que, ao contrário do 

Caribe, ganhos de produtividade pudessem ser obtidos aperfeiçoando-se o sistema Labat, sem 

adentrar ainda no sistema das usinas. Isso não deixa de representar um fator de oferta a favor 

do açúcar produzido nessa região, haja vista que o aperfeiçoamento do sistema Labat requer 

menos capital do que a introdução de usinas. 

 Outra característica distintiva do cenário açucareiro de Pernambuco, comparado à 

produção no Caribe, é a existência de um grande contingente de mão de obra livre disponível. 

Enquanto no Caribe, a população era largamente formada por escravos, em Pernambuco, 



33 

 

havia um alto nível de população livre de baixa renda, apta a se tornar mão de obra para a 

produção de cana, conhecidos como moradores (Galloway, 1967, p. 291): 

“At the end of the eighteen century, nineteen out of every twenty freemen in 

the rural population of the Forest Zone were moradores: they constituted a 

large reservoir of labor.” 

 Por fim, outro aspecto característico de Pernambuco que não estava presente nas 

regiões caribenhas produtoras de açúcar era o largo uso de mão de obra livre já antes do fim 

da abolição. Enquanto no Caribe os escravos só foram substituídos com o fim da escravatura, 

em Pernambuco a mão de obra escrava já se encontrava em franco declínio á época da 

abolição, embora esta, no Brasil, só tenha sido declarada bem mais tarde (Galloway, 1967, p. 

298): 

“By the 1870´s, when statistics of free agricultural workers first came to 

hand, freelaborers outnumbered slaves in every parish in the Forest Zone. 

(…). These free men were moradores (…). As slavery declined in 

Pernambuco, this class of rural worker grew.”  

 Assim, enquanto no Caribe a abolição, em geral, representou uma crise de mão de 

obra, o mesmo não ocorreu em Pernambuco. Isso permitiu que Pernambuco superasse esse 

problema de forma mais vantajosa, constituindo um evidente fator de oferta favorável ao 

produtor de Pernambuco. 

 No caso lado da demanda, houve uma perda do seu tradicional mercado, a Europa, 

para os produtores do Caribe. Por outro lado, novos mercados foram abertos nas regiões mais 

meridionais do Brasil, assim como na Argentino (Halloway, 1967, p. 18): 

“During the period of transition from one system to the other, the amount of sugar 

grown and manufactured in Pernambuco continued to increase and markets to be 

fount. In the middle years of the nineteenth century, competition from other 

producers of cane sugar and from beet sugar weakened Pernambuco hold on its 

traditional markets in Europes and North America, but the rapid growth of 

population in southern Brazil and Argentina was creating an alternative market.” 

 

3.3 – Preço e quantidade exportada de açúcar no Brasil 
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  Nesse presente trabalho, em relação ao açúcar, foi investigada a relação entre o 

volume exportado de açúcar com o seu preço de embarque no Brasil. Esta segunda variável, 

que é sensível ao preço internacional do produto, é uma proxy para o comportamento da 

demanda internacional pelo produto. 

 O período escolhido para se verificar a relação foi de 1850 a 1913. Optou-se por 

utilizar 1850 como marco inicial devido ao grande período de crescimento econômico 

mundial que passou a ocorrer a partir de então, enquanto o marco final, 1913, foi escolhido 

devido ao fato de a 1ª Guerra Mundial ter se iniciado logo após, dando origem a um período 

atípico, por motivos evidentes. 

 Os preços estavam disponíveis em libras esterlinas. Como essa moeda apresentou 

inflação pouco significativa no período em questão, entendeu-se, para fim deste presente 

trabalho, não ser necessário deflacionar os dados. 

 Os resultados apresentam-se como se segue, tanto dos valores brutos quanto de médias 

móveis de cinco anos: 

 

 Fonte: elaboração própria – IBGE 
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 Fonte: elaboração própria – IBGE 

 Uma avaliação impressionista sugere que há uma forte correlação entre o preço e o 

volume exportado. Para se investigar essa hipótese, foi medido o coeficiente de correlação de 

Pearson. 

 Os resultados obtidos foram de 0,803528, para os dados brutos, e 0,766112 para as 

médias móveis. Esses resultados sugerem que há forte correlação linear positiva entre essas 

duas variáveis. Cumpre assinalar que esse índice não permite inferir relações de causalidade, 

que podem vir tanto do preço para o volume exportado quanto deste para o preço. 

 Entretanto, é razoável supor que é o preço internacional que ocasiona o aumento do 

volume exportado no Brasil, haja vista que, caso fosse o contrário, ou seja, quantidade 

exportada determinando o preço, seria de se esperar uma correlação negativa ao invés de 

positiva, ou seja, o volume exportado maior resultando em queda do preço, como Kravis 

detectou em relação ao trigo exportado pelos Estados Unidos. 

Tabela 2 - Açúcar, Brasil. Volume Exportado e Preço , de 1850 a 1911
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 Assim, forçoso reconhecer que os resultados amoldam-se melhor à hipótese de 

Nurkse, de que o comércio internacional é regido por fatores de demanda, do que a de Kravis, 

de que os fatores do lado da oferta é que são determinantes. 

3.4. – Preço e quantidade exportada de café no Brasil 

 Em relação ao café, a mesma abordagem empírica foi realizada. Antes de demonstrar 

os resultados, são necessários alguns esclarecimentos. Primeiro, que o caso do café no Brasil é 

atípico, devido ao fato de o país ser virtualmente um produtor monopolista durante o período 

em questão. Segundo, as características da planta, de longa maturação, implicam em um 

comportamento cíclico dos preços e a da produção, o que dificulta averiguar se a demanda é 

responsável pelo comportamento da quantidade exportada.  

 Os preços estavam disponíveis em libras esterlinas. Como essa moeda apresentou 

inflação pouco significativa no período em questão, entendeu-se, para fim deste presente 

trabalho, não ser necessário deflacionar os dados. O período escolhido foi o mesmo do açúcar, 

devido às mesmas razões. 

  De todo modo, os resultados obtidos são apresentados a seguir: 

 

Tabela 3 - Café, Brasil. Volume Exportado e Preço, de 1850 a 1913 
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 Fonte: elaboração própria – IBGE 

 

 

 Fonte: elaboração própria – IBGE 

 Uma análise impressionista, assim como os resultados do coeficiente de Pearson, de 

0,830199 para os dados brutos e 0,89009 para as médias móveis, sugerem haver uma relação 

de correlação linear positiva entre essas duas variáveis. Entretanto, devido às características 

atípicas do café no Brasil já apontadas, torna-se difícil utilizar o caso do café para testar as 

hipóteses de Nurkse e Kravis. 

3.5. – Preço e quantidade exportada de trigo no Canadá 

 Pode-se fazer uma analogia, em termos de importância na economia nacional, entre o 

trigo no Canadá e o café no Brasil. De fato, o trigo, no século XIX, foi o principal produto de 

exportação canadense. 

 No que diz respeito ao presente trabalho, o volume exportado e o preço foram objeto 

do mesmo tratamento empírico que foi realizado com o café e o açúcar brasileiros. O objetivo, 

novamente, é investigar se há uma relação de correlação entre as duas variáveis, para em 

Tabela 4 - Café, Brasil. Volume Exportado e Preço, de 1850 a 1911
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seguira perquirir de qual das duas flui o nexo de causalidade, para testar as hipóteses 

alternativas de Nurkse e Kravis. 

 Ao contrário dos produtos brasileiros, não foi possível obter os preços em libras 

esterlinas, mas somente em dólares canadenses. Como esse presente trabalho não foi capaz de 

obter o comportamento da inflação da moeda canadense para o período, caso esta tenha sido 

elevada, isso pode representar uma fragilidade nos resultados obtidos. O preço obtido foi o 

preço de embarque, como proxy para a demanda externa por trigo canadense. 

 O período escolhido foi de 1867 a 1913. O marco final, pelos mesmos motivos do 

açúcar e café brasileiros. O inicial, por trata-se da independência canadense, não sendo 

encontrados dados para o período anterior. 

 Feitos esses comentários introdutórios, os resultados apresentam-se como se segue: 

 

 Fonte: elaboração própria – Statcan 
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 Fonte: elaboração própria – Statcan 

 Ao contrário do que ocorreu com os produtos de exportação brasileiros, notadamente o 

açúcar, o comportamento do volume de trigo exportado pelo Canadá, especialmente em fins 

do século XIX e início do século XX, apresentam-se como não correlacionado com o preço 

do produto.  

 O resultado do coeficiente de Pearson aponta para no mesmo sentido, sendo próximo 

de zero e, de todo modo, com baixo nível de significância. Isso sugere não haver relação de 

correlação linear entre essas duas variáveis. 

 Por esse motivo, o caso do trigo exportado pelo Canadá parece não ter seu 

determinante em fatores de demanda, pois o volume exportado é capaz de apresentar 

crescimento acelerado em face de preços virtualmente constantes. Isso sugere que os fatores 

dominantes nesse crescimento da exportação se deram pelo lado da oferta, e não pelo lado da 

demanda. 

 Assim, esse resultado pende mais a favor da hipótese de Kravis do que para a de 

Nurkse. Contudo, mesmo isso deve ser encarado com o devido cuidado, pois uma exportação 

originada por fatores internos pode ser o “motor do crescimento”, o que vai de encontra à 

Tabela 6 - Trigo, Canadá. Volume Exportado e Preço,  de 1869 a 1911, médias móveis (5 
anos)
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hipótese de Kravis. Para que esta seja confirmada para o caso do trigo canadense, é necessário 

um estudo mais aprofundado, que foge do escopo desse presente trabalho. 

Conclusão 

 O exame de dois casos concretos – açúcar no Brasil e trigo no Canadá – não permite 

que a hipótese de Nurkse, de que os fatores de demanda são determinantes para o comércio 

internacional, seja descartada. 

 Isso ocorre uma vez que, pelo menos para o açúcar no Brasil, a existência de alta 

correlação entre o preço internacional – proxy para a demanda externa e o volume exportado 

impede que a hipótese de Nurkse seja descartada no que diz respeito a esse ponto. 

 Entretanto, no caso do Canadá com o trigo, essa correlação não foi encontrada. O 

comportamento do volume exportado parece ser bastante independente do comportamento do 

preço do produto. Esse resultado sugere que fatores do lado da oferta são os determinantes do 

volume exportado. 

 Mesmo assim, isso não significa necessariamente a confirmação da hipótese de 

Kravis, haja vista que também seria necessário investigar se o aumento das exportações de 

trigo canadense foi ocasionada pelo crescimento econômico, ou se foi o contrário. O sentido 

do nexo da causalidade é que seria capaz de confirmar uma das hipóteses em exclusão da 

outra, no caso do trigo canadense. 
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